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מס .הדיון98/2008 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה מס' 30
סימוכין :מליאה 30

נושא הדיון :פרוטוקול מליאה מס' 30
מטרת הדיון :זימון לישיבת מליאה
תאריך 9 :נובמבר  2008יום א' 00:00-00:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אורי בר מעוז  ,איציק גולדברג ,אמנון בטיה  ,אמנון נגר  ,גדעון כהן  ,חיים גואטה
 ,חיים שגיא ,יצחק יצחק ,מילי יפרח ,משה רז ,עמיר ריטוב ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רן להב  ,שמעון שריר
חסרו :אורה גפני ,אליעזר גז  ,ארנון מינס  ,קובי רייך
משתתפים נוספים :מאיר שביט
 .1צו מיסים לשנת 0212
ביום  30.11.09החליטה מליאת המועצה לאשר העלאת שיעורי הארנונה בצו ב 9.31%-מעבר לשיעור
העדכון שנקבע בחוק ההסדרים (ובסך הכל להעלותם ב ,)12.921% -וכן להעלות את שיעורי הארנונה
הקבועים לנכסים באזור ב' לצו ב ,20% -ובכל מקרה לא מעבר לתעריפים הקבועים בצו הארנונה של
המועצה המקומית קדימה צורן לשנת  ,2008לאותם סוגי נכסים באזור התעשייה "פארק השרון".
ביום  1.1.08הגישה המועצה לשרים בקשה בהתאם לסעיף (8ב) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני
חקיקה להשגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג –  ,1882לקבלת אישור חריג להעלאת הארנונה הכללית לשנת
הכספים  2008כפי שאושרה על ידה.
עד היום טרם התקבל אישור השרים להעלאה חריגה ועל כן מוסיפה המועצה לגבות את הארנונה מאת
המחזיקים בתעריפים הקיימים.
אם וככל שלא יינתן אישור חריג לשנת ( 2008בין אם מאחר שטרם נתקבלה החלטה בבקשה ובין אם מאחר
שסורבה הבקשה בחלקה או בשלמותה) ,מוצע לפנות לשרים לקבלת אישור חריג לשנת  ,2010מאותם
טעמים שהביאו להחלטה מיום  ,30.11.09כפי שפורטו בדברי ההסבר לצו המיסים לשנת  ,2008המצ"ב.
אם וככל שינתן אישור שרים להעלאה חריגה כפי שהתבקש על ידי המועצה ,לא יהיה צורך בפנייה נוספת
לשרים.
אין בכך כדי לגרוע מהעלאת התעריפים המתחייבת בגין שיעור העדכון ,הקבוע בסעיף  2לחוק ההסדרים.
כמו כן ,מוצע לסווג את כלל הנכסים המצויים באזור התעשייה "תנובות" ,תחת אזור חדש" -אזור ג" ,כאשר
בשלב זה הנכסים הנ"ל יוסיפו להיות מחויבים כפי שהם מחויבים היום ,היינו -לפי תעריפי אזור א'.
החלטה :המועצה מחליטה לאשר שינוי הצו לשנת  2010בנוסח אשר אושר על ידה בשנת  2008ואשר טרם
אושר על ידי השרים ,וכן להגיש בקשה לאישור חריג מאת השרים להעלאה חריגה בארנונה לשנת 2010
וזאת ככל שלא יינתן אישור השרים לשנת  .2008הובא לידיעת המליאה ,כי בבירור עם משרד הפנים ,לא
תאושר מלוא העלאה שנתבקשה ביחס לאיזור ב' קרי  ,20%ואכן הוחלט להגיש בקשה לאישור חריג עד
לגובה של  20%שאושר במליאה ביחס לשנת  .2008המועצה מחליטה לאשר הוספת אזור חדש -אזור ג'
בצו הארנונה ,שיכלול את הנכסים המצויים באזור התעשייה "תנובות" ,אשר יוסיפו להיות מחויבים ,בשלב
זה ,בתעריפי אזור א'.

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.

מכותבים :איילה יצהרי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי ,הדסה רוסו ,ישורון פרסיק ,פנינה אמויאל משה  ,רונן
אלוני
אושר ע"י :עמיר ריטוב -ראש המועצה
נערך ע"י
ברכה מלאכי
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